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Huiskamer 
Multiculturele huiskamer His Hope heeft haar deuren geopend op 16 januari 2017. 
Iedere maandag t/m vrijdag is de huiskamer geopend voor informele inloop. 
De huiskamer is gegroeid van 2 naar 5 vaste vrijwilligers. 
Tijdens speciale activiteiten waren er altijd extra vrijwilligers aanwezig om nieuwe gasten te 
ontvangen of ter ondersteuning van de activiteit. 
In de zomervakantie was de huiskamer in tegenstelling tot 2017 gesloten.  
 
Er zijn bij elke activiteiten folders gemaakt en een planning via Facebook beschikbaar gesteld. 
Ook is de planning (zie bijlage) in een houder gepubliceerd als meeneemexemplaar. Vooral de 
doorverwijzers hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt.  
 
In 2018 is het aantal drempeloverschrijders 2425. Dit is bijna het dubbele t.o.v. 2017. Geschat 
was op 120 bezoekers per maand maar is nu ruim 200; gemiddeld 50 per week. 
Het aantal bezoekers is gaandeweg het jaar gestegen. Ook het aantal unieke deelnemers stijgt. 

Activiteiten 
Onze activiteiten zijn volop bezocht. De kidsmomenten en de gratis lunches zijn favoriet.  
Alleen eten wordt als zeer zwaar ervaren en wordt zelfs regelmatig overgeslagen. Vaak 
vanwege de kosten. De lunch is dan ook het meest bezochte moment van de dag. 
 
In maart zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met Synthese, Gemeente Horst aan de 
Maas, Jong Nederland en Dynamiek om huiswerkbegeleiding aan te bieden. His Hope is als pilot 
begonnen op de woensdagmiddag en vanaf oktober officieel onder de naam De Huismuis. 
 
In juni zijn we gaan samenwerken met Mussenbuurt Horst voor de organisatie van burendag. 
Ruim 80 bezoekers hebben meegedaan. Insektenhotels werden gemaakt en in de wijk 
opgehangen. Voor de kinderen was er een springkussen en een rad van fortuin. Voor elk kind 
was er een cadeautje. Op 15 december heeft een gezamenlijke kerstviering plaatsgevonden 
met ruim 90 bezoekers. Vooral de huifkar was zeer in trek die rondtrok om buurtbewoners op 
te halen en weg te brengen. Ook de ChristenUnie was van de partij om dit initiatief regionaal uit 
te dragen. 
In september is de intentie uitgesproken om een gezamenlijk mozaïekproject te starten in de 
wijk. In 2019 wordt dit verder uitgewerkt. His Hope wordt de projectbegeleider. 
 
28 september 2018 zijn we gestart met het fietsplan in samenwerking met de beweegcoach en 
Mussenbuurt Horst. In die korte tijd zijn er 5 personen mobieler geworden. Tevens geven we de 
deelnemers een gratis fiets mee indien gewenst. 
 
Synthese heeft ons gevraagd om tijdens de Mantelzorgdag op 9 november 2018 een activiteit 
te verzorgen. We hebben voor 45 personen een multiculturele tapas lunch geserveerd. 
Ondanks dat we onderschat hadden wat voor werk dit met zich meebracht hebben we 
iedereen van hun natje en droogje kunnen voorzien. De mantelzorgers kregen een goodie bag 
van het Centrum Management aangeboden en Actuelle Horst. Tevens hadden onze 
vrijwilligsters uiltjes gehaakt voor elke deelnemer en een toepasselijk gedicht werd voorgelezen 
door Synthese. We hebben enorm veel enthousiaste reacties gekregen en meer bezoekers bij 
de inloop. Erg dankbaar werk. 
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Op 20 november kreeg Joanna, dochter en kleindochter van de initiatiefneemsters van 
His Hope een erelintje uit handen van de burgemeester van Gemeente Horst aan de Maas voor 
haar inzet bij de huiskamer. 
 
Syrische, Iraanse en Eritrese bezoekers komen steeds vaker en beschouwen His Hope als 
familie. Daarom is op 18 december 2018 een speciaal familiedinertje gegeven voor de 
bezoekers die behoefte hebben aan familie bouwen. Ruim 45 personen waren hierbij aanwezig 
uit diverse landen van herkomst. Gesponsord door Gewoon goed samen leven. 
Samen eten en koken zijn momenten om met elkaar in gesprek te gaan over taal en te leren 
van elkaar op een informele manier. Zij leren Nederlands en wij een beetje Pools of Arabisch. 
Onze ervaring is dat dit voor ons een klein gebaar is maar enorme impact heeft. Het schept een 
vertrouwensband als je een ander in hun moedertaal kunt en wilt aanspreken. 
Cultureel samen eten is steeds meer een terugkerende activiteit en drukbezocht. Halverwege 
het jaar is het multicultureel tapas geïntroduceerd. De bibliotheek heeft ons gevraagd om te 
participeren in Beleef mijn keuken in de Bieb op 7 december 2018. 
 
In december hebben wij 2 grote 5 kilo zakken pepernoten gekregen en diverse kerstpakketten 
voor de minder bedeelden. We hebben ruim 30 gezinnen kunnen verblijden. Met dank aan alle 
gulle gevers. 

Vrijwilligers 
Dagelijks zijn 2 vrijwilligers aanwezig van de 5 vaste vrijwilligers. 2 hebben een BHV-cursus 
mogen volgen dankzij het Mondiaal Platform. 
Ruim 15 vrijwilligers komen regelmatig binnen en verrichten hand en spandiensten. Voor de 
vrijwilligers werd op het eind van het jaar tijdens het familiediner een verrassingspakket 
aangeboden door het wensgeld vanuit Gemeente Horst aan de Maas. Tevens hebben de 
vrijwilligers meegedacht in onze maandelijkse en spontane activiteiten. Zonder hun inzet en 
enthousiasme was His Hope niet mogelijk geweest. 
Nogmaals onze hartelijke dank aan alle lieve vrijwilligers die geld, moeite noch tijd gespaard 
hebben om zich in te zetten voor anderen. Chapeau! 
Het leuke is dat bezoekers zich al gauw vrijwilliger voelen omdat ze iets kunnen betekenen voor 
hun medemens. Ieder brengt zijn/haar persoonlijkheid, talenten en netwerk mee. Iedereen is 
waardevol en heeft iets te bieden. Dat maakt His Hope zo uniek! 

Bestuur 
Het bestuur bestaat uit 3 personen; 1 Poolse en 2 Nederlanders. 
Het bestuur is 8x bij elkaar gekomen en op advies is een brandverzekering afgesloten. 
Besloten is dat we niet kunnen blijven voldoen aan alle voorwaarden van sponsoren en 
fondsenwerving ondanks dat we hierdoor gelden zijn misgelopen. 
We willen de eigenheid en familiaire insteek van onze huiskamer niet opgeven omdat dat onze 
kracht is. 
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Locatie 
Eind september gaf Stichting SG te kennen dat per 31 december 2018 het huurcontract niet zou 
worden verlengd en dat we een andere locatie moeten zoeken. Eind december was hier nog 
geen duidelijkheid over, want een officiële opzegging is niet ontvangen. Hierop hebben we 
meteen de gemeente gevraagd om mee te kijken naar een andere locatie. Ondanks dat de 
beëindiging van de huurovereenkomst niet als een schok kwam, heeft het wel effect gehad op 
de motivatie van de vrijwilligers. 

Samenwerking 
Er zijn samenwerkingsverbanden opgebouwd met Synthese, Gemeente Horst aan de Maas, 
Mussenbuurt, Proteion, Bibliotheek Horst en andere huiskamers. Verder ziet de wethouder van 
cultuur ons als verbindende factor/bruggenbouwer in alle integratie-initiatieven wat een enorm 
compliment is voor onze vrijwilligers en worden we betrokken in een oplossing tegen armoede. 
Ook hebben we een woordje mogen doen bij de bieb over sociale coöperatie en wat His Hope 
gedaan heeft om armoede tegen te gaan. 

Sponsoren 
Onze dank gaat uit naar Gemeente Horst aan de Maas en het Oranje Fonds. Zonder de 
subsidiëring van de huurlasten was de inloop van His Hope niet mogelijk geweest. 
Ook het Kans fonds en het Fonds Franciscus is voor ons een steun in de rug. 
Maar onze speciale dank heeft God, die ons dit plan op ons hart heeft gelegd. Hij houdt van ons 
en wij zijn dankbaar dat we Zijn liefde mogen verder geven zonder eigenbelang.  

PR 
De multiculturele huiskamer heeft meerdere malen de publiciteit gezocht/gehaald met o.a.: 

 Opening van de huiskamer (januari) 

 NL Doet deelname (maart) 

 Deelname collecte Oranje Fonds (mei) 

 Zomeractiviteiten (juli/augustus) 

 Wervingsacties voor nieuwe vrijwilligers tijdens burendag (september) 

 Sinterklaasactie (december) 

 Bijeenkomsten georganiseerd door Gemeente, Bibliotheek Horst en Synthese over 
integratie, vluchtelingenwerk, laaggeletterdheid, mantelzorg en armoede 

 Dag van de Mantelzorg 

 Actief op Facebook. 
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Financiën 
 
In 2017 heeft His Hope de ANBI-status gekregen. 
De huiskamer was niet mogelijk geweest zonder onze sponsoren, donateurs en vrijwilligers. 
Hartelijk dank aan allen! 
 
Onderstaand het financieel jaaroverzicht van 2018. 
 

 
 
Dit verslag is gepubliceerd via onze website: https://www.facebook.com/StichtingHisHope/ 

 

Inkomsten Bedrag Uitgaven Bedrag

Liquide middelen Bank 01-01-2018 9.389,45€     Huur 8.049,00€     

Liquide middelen Kas 01-01-2018 258,72€        Bankkosten 120,32€        

Donaties en sponsorgelden 6.894,57€     Telefoon 113,63€        

Huursubsidie 6.246,00€     Crea 829,53€        

Fonds Franciscus voorschot 2019/20 14.500,00€  Lunches + tapas 1223,24

Kas inkomsten 109,54€        NL Doet + burendag 772,67€        

Verzekeringen 444,73€        

Diverse baten en lasten 7.777,45€     

Kas uitgaven 147,33€        

Liquide middelen Bank 31-12-2018 17.699,45€  

Liquide middelen Kas 31-12-2018 220,93€        

Totaal inkomsten 37.398,28€  Totaal uitgaven 37.398,28€  

https://www.facebook.com/StichtingHisHope/

